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Um voo espetacular através dos Himalaias o conduzirá para o
Reino Montanhoso do Nepal para explorar o seu patrimônio
paisagístico, cultural e artístico, com templos escondidos
transbordando de calêndulas, campos de secagem de pimentas
e arroz e edificações praticamente inalteradas desde a Idade
Média, antes de passar para um dia tranquilo na bela Dhulikhel
de onde se poderá apreciar a deslumbrante vista panorâmica.

DIA 01

DELHI – KATHMANDU (via aérea)

Kathmandu, capital do Nepal, cuja gloriosa história remonta há mais de dois mil anos, é
localizada na confluência dos Rios Bagmati & Vishnumati e é a maior cidade do país e o seu
principal centro cultural. Após o check-in no hotel, o restante do dia será livre.
DIA 02

EM KATHMANDU

Após o café da manhã seguiremos para um passeio pela Kathmandu Durbar Square &
Swayambhunath, o principal atrativo turístico de Kathmandu com muitas construções que
remontam ao tempo dos Rajás (reis) Malla, no século 12. Provavelmente a mais famosa seja
o Kumari Bahal, um edifício ricamente decorado com belas esculturas em madeira, que
abriga a Kumari real, manifestação viva da deusa Durga e, nas proximidades do antigo Palácio
Real, morada da dinastia Mall, uma vez palco de danças dramáticas e das corações dos rajás
nepaleses, o impressivo Nassal Chowk agrupa uma maravilhosa coleção de esculturas de
madeira. Visitaremos o templo Jagannath Mandir, século 14, o mais antigo da área com seus
degraus gravados com inscrições em várias línguas e, próximo dali, o Telaju Mandi, dedicado
à divindade protetora da família real, uma manifestação poderosa da deusa Durga, que no
passado exigia de seus fieis sacrifícios humanos. Swayambhunath é o mais antigo e enigmático
dos lugares santos Vales e o santuário budista mais sagrado do Vale de Kathmandu, com seu
stupa dourado em espiral coroando a colina e uma história que remonta ao século 5, embora
acredita-se que seja ainda mais antigo. Prosseguiremos então para Patan, a cidade antiga e
uma vez um reino em si. Situada em frente ao Rio Bagmati, ao sul de Kathmandu, traduz a
mais autêntica arquitetura Newari urbana no Nepal, com templos dedicados a Shiva, Krishna,
Ganesh e Vishnu. Ao norte da praça, uma antiga bica de água restaurada é ainda profusamente
utilizada por jovens enchendo enormes jarros de pedra esculpida. Os pátios do palácio real e
suas janelas ornamentadas, arcadas de colunas, templos e banhos estão entre os mais belos
em toda a Kathmandu.
DIA 03

EM KATHMANDU

Após o café da manhã seguiremos para uma excursão a Bhaktapur que o envolverá pela sua
atmosfera da harmonia interior. Importantes destaques do passeio são o Palácio das 55 janelas,
A Galeria de Arte Nacional e o Portal Dourado - Sunko Dhoka em Nepalês, uma obra-prima em
arte repoussé. Prosseguiremos, então, para Pashupatinath, o mais sagrado santuário hindu do

EXTENSÃO AO NEPAL

Kathmandu – Dhulikhel
4 noites

Nepal e um dos maiores dedicados Shiva no mundo. As origens deste importante santuário são
obscuras e embora uma inscrição ateste a data de 477, acredita-se que sua história vá a mais
de mil anos antes. Concluiremos nosso passeio visitando Boudhanath, este impressivo stupa
é um dos monumentos mais característicos e um dos locais budistas mais importantes do
Nepal, cuja lenda conta que tenha sido construído no século 5. Ao seu redor, estão dispostos 6
grandes mosteiros e um série de outros menores, bem como cafés, restaurantes e simpáticas
lojas de artigos nepaleses como tapetes e joias Newari.
DIA 04

KATHMANDU – DHULIKHEL (via terrestre)

Café da manhã e tempo livre até a partida para um percurso de aproximadamente 35 minutos
até Dhulikhel, uma vez um antigo centro da rota comercial entre o Nepal e o Tibete, hoje é
reconhecida pelas suas impressionantes vistas para os Himalaias. Após a chegada a Dhulikhel,
check-in no hotel e tarde livre para atividades individuais ou relaxamento. Jantar no Hotel.
DIA 05

PARTIDA DE kathmandu

Café da manhã e manhã livre e em tempo apropriado nosso representante o transportará ao
aeroporto e o assistirá no embarque do voo para seu posterior destino.
FINAL DOS SERVIÇOS
HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

OPÇÃO A

# DE NOITES

KATHMANDU

DWARIKA’S (JUNIOR Suíte)

3

DHULIKHEL

DWARIKA’S Resort Dhulikhel (Suíte)

1

AS TARIFAS INCLUEM:

• Meet & Greet em todos os voos de chegada e partida, serviços de nosso concierge ou representante no aeroporto.
• Transporte privativo com chofer em veículo com ar condicionado.
• Acomodação em apartamento duplo com café da manhã em Kathmandu e em Meia Pensão (Café da Manhã e Jantar) in
Dhulikhel.
• Visitas privativas e exclusivas de acordo com o programa com serviços de Guia falando espanhol.
• Ingressos para os monumentos (uma vez), como mencionado no programa acima.
• Travel Journals personalizados.
AS TARIFAS NÃO INCLUEM:

• Passagem aérea internacional (suplementos mencionados acima).
• Taxas de aeroporto, taxa de visto para o Nepal ou qualquer tipo de cobertura de seguro.
• Os itens de natureza pessoal como telefonemas, bebidas (água mineral durante as refeições, todas as bebidas alcoólicas ou
não alcoólicas), lavanderia, gorjetas, etc.
• Qualquer responsabilidade decorrente e devido a alterações de última hora no programa por razões alheias ao nosso
controle, por exemplo; distúrbios políticos, fenômeno natural, mudança no horário de voo ou trem, qualquer movimento
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•
•
•
•
•
•

VIP, etc.
Quaisquer refeições que não estejam mencionadas no programa.
Taxas de utilização de máquinas fotográficas ou filmadoras em vários monumentos.
Tarifas de serviços bancários em caso de pagamentos com cartão de crédito.
Custo decorrente de qualquer pedido de última hora pelo hóspede para serviços adicionais.
Porteiragem em aeroportos e hotéis.
Quaisquer outros serviços / despesas não contabilizadas acima.

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS DE ACOMODAÇÃO:

Em caso de necessidades para atender aos desejos individuais dos hóspedes, seja para quartos comunicantes, salas adjacentes,
cama de casal ou duas camas individuais, quartos para fumantes e não fumantes, entre outros, repassamos esta solicitação
específica para cada meio de hospedagem, mas não podemos garantir que estes pedidos sejam acomodados devido a muitos
fatores e limitações. No entanto, faremos todo o possível para prestar e executar os pedidos especiais dos clientes interagindo
constante e regularmente com hotéis e prestadores de serviços.

NOTA IMPORTANTE:

Imprevistos tais como aumentos dos preços dos combustíveis, novos impostos / taxas de hotéis e serviços de transporte ou
variação nos custos de taxas de entrada, aumento significativo de impostos e novas taxas deverão ser pagas em extra e serão
repassados e cobrados de acordo e com uma antecedência razoável.
LEMBRETE GERAL:

• O programa baseia-se na disponibilidade de apartamentos do hotel no momento do encaminhamento da quotização. Como
tal, os quartos estão sujeitos à disponibilidade no momento da reserva.
• Devido à alta ocupação / demanda, os hotéis só aceitam as reservas confirmadas.
• Uma vez que a nossa proposta seja aceita, a confirmação final será encaminhada juntamente com as estadias e itinerário.
Faremos o nosso melhor para reservar os hotéis mencionados ou alojamento alternativo será reservado na categoria similar
de hotéis, com prévio aviso.
• As distâncias mencionadas no itinerário são aproximadas e o tempo de condução depende das condições de tráfego /
estrada, e paradas para visitas na previstas na rota e refresco solicitados pelos passageiros.
REGRAS E REGULAMENTOS DE HOTÉIS:

• O horário oficial de check-in em todos os hotéis é entre 12 horas e 14 horas (Conforme a política de cada hotel).
• O horário oficial de check-out em todos os hotéis é às 12 horas.
• Não podemos garantir check-in / check-out antecipado / estendido a menos que as respectivas e eventuais diferenças
sejam garantidas por pagamento.

